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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

             (കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബതകേ) 

         2020   മനാര്ചച്ച്    03,   തചനാവ
      

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(9.00 മുതല് 10.00 വതര കചനാകദദനാതര സമയലാം) 

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
 

തപരബയ ഇരട്ട തകേനാലപനാതകേലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  തപരബയയബല്  യൂതച്ച്  കകേനാണ്ഗ്രസച്ച്  പ്രവര്തകേരനായ

കൃകപഷബകനയലാം  ശരതച്ച് ലനാലബകനയലാം  തകേനാലതപ്പെടുതബയ  കകേസബല്  സബ.ബബ.തഎ.

അകനന്വേഷണലാം  അട്ടബമറബകനാനലാം  കുറ്റവനാളബകേതള  രക്ഷബകനാനലാം  സര്കനാര്  നടത്തുന

ശമങ്ങള്മൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയതപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച  തചയ്യണതമനനാവശദതപ്പെട്ടച്ച്  സര്വശസ്പീ  ഷനാഫബ

പറമ്പബല്,  തകേ.  എന.  എ.  ഖനാദര്,  കറനാഷബ അഗസബന,  അനൂപച്ച്  കജേകബച്ച്  എനസ്പീ
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അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന  ):  2019  തഫബ്രുവരബ  17-നച്ച്

കേനാസര്കഗനാഡച്ച്  കേലബകയനാട്ടച്ച്  രണച്ച്  യവനാകള്  തകേനാലതപ്പെട്ട  സലാംഭവതബതന്റെ  ഗഗൗരവലാം

കേണകബതലടുതച്ച്  കകലാംബനാഞച്ച്  റസ്പീ-രജേബസര്  തചയച്ച്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തുകേയലാം

കകേസബലുള്തപ്പെട്ട പതബനനാലച്ച്  പ്രതബകേതളയലാം അറസച്ച് തചയ്യുകേയലാം സലാംഭവതബലുള്തപ്പെട്ട

വനാഹനങ്ങള് കേസഡബയബതലടുക്കുകേയലാം തതനാണ്ണൂറച്ച്  ദബവസതബനള്ളബല് അകനന്വേഷണലാം

പൂര്തബയനാകബ  കുറ്റപതലാം  സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.  രക്ഷകേര്തനാകള്

സമര്പ്പെബച റബട്ടച്ച് തപറ്റസ്പീഷനബല് കുറ്റപതലാം റദച്ച് തചയച്ച് കകേസകനന്വേഷണലാം സബ.ബബ.തഎ.-യച്ച്

കകേമനാറബയ  സബലാംഗബള്  തബഞച്ച്   ഉതരവബതനതബതര  ഫയല്  തചയ  അപ്പെസ്പീലബല്

കഹകകനാടതബ  ഡബവബഷന  തബഞച്ച്  വനാദലാം  കകേട്ടകശഷലാം  ഉതരവബനനായബ  മനാറ്റബ

വചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  സബ.ബബ.തഎ.  അകനന്വേഷണ ഉകദദനാഗസന എറണനാകുളലാം ചസ്പീഫച്ച്

ജുഡസ്പീഷദല്  മജേബകസ്ട്രേറ്റച്ച്  കകേനാടതബ  മുമ്പനാതകേ  ഫയല്  തചയ  സനാറ്റസച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്

ഇകനാരദലാം   സൂചബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  തപരബയ  ഇരട്ടതകേനാലകകസച്ച്  സബ.ബബ.തഎ.-യച്ച്

കകേമനാറബ  അഞച്ച്  മനാസലാം  കേഴബഞബട്ടുലാം  കകേസച്ച്  ഡയറബയലാം  കരഖകേളലാം  കകേമനാറനാന

കകലാംബനാഞച്ച്  തയ്യനാറനാകേനാതതച്ച്  അതദന്തലാം  ഗഗൗരവതരമനാണച്ച്.  ഒരനാഴ്ചതത  സമയലാം

അനവദബചനാല്  കരഖകേള്  കകേമനാറനാതമനച്ച്  ഒകകനാബര്  മനാസതബല്   ഡബ.ജേബ.പബ.



3

സതദവനാങ്മൂലലാം  നല്കേബയബരുനതനാണച്ച്.  കകേസകനന്വേഷണതബല്

വബശന്വേനാസദതയബതലനച്ച് അഭബപ്രനായതപ്പെട്ടുതകേനാണനാണച്ച് സബ.ബബ.തഎ. അകനന്വേഷണതബനച്ച്

കകേനാടതബ  ഉതരവബട്ടതച്ച്.  പനാര്ട്ടബകനതനാകള്  പ്രതബകേളനായ  കകേസബല്  കുറ്റവനാളബകേളതട

സലാംരക്ഷകേരനായബ സര്കനാര് മനാറുനതച്ച് നസ്പീതബകകേടനാണച്ച്.   കപനാലസ്പീസബതന്റെ അകനന്വേഷണ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തള്ളബ  സബ.ബബ.തഎ.  അകനന്വേഷണതബനച്ച്  കകേനാടതബ  ഉതരവബറകബയബട്ടുലാം

കകേസച്ച്  അട്ടബമറബകനാനലാം  കകേസച്ച്  ഡയറബയടകമുള്ള  നബര്ണനായകേ  കരഖകേള്

സബ.ബബ.തഎ.-യച്ച് കകേമനാറനാതത കുറ്റവനാളബകേതള രക്ഷബകനാനമുള്ള ശമമനാണച്ച് സര്കനാര്

നടത്തുനതച്ച്.  ഗുരുതരമനായ  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച

തചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  വസ്തുതനാവബരുദമനായ കേനാരദങ്ങളനാണച്ച്

ഇവബതട സൂചബപ്പെബചതച്ച്.  സലാംസനാനതച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടനസരബചനാണച്ച് കകേസുകേള്

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുനതച്ച്.  തപരബയ  കകേസുമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ട  കഹകകനാടതബ  വബധബയബല്

കയനാജേബപ്പെബലനാതതുതകേനാണനാണച്ച്  അപ്പെസ്പീലബനച്ച്  കപനായതച്ച്.   തതഹകകനാടതബ

വബധബതകതബതര   അപ്പെസ്പീല്  സമര്പ്പെബകനാന   സര്കനാരബനച്ച്  അവകേനാശമുണച്ച്.

നബയമസലാംഹബതയനസരബചച്ച്  സന്വേസ്പീകേരബകനാവുന  നടപടബയനാണച്ച്  ഇകനാരദതബല്

സര്കനാര്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  തപരബയ  കകേസബല്   നബയമപ്രകേനാരമുള്ള  നടപടബകേള്

സന്വേസ്പീകേരബകനാന  യനാതതനാരു  തടസ്സവുമബല.  തതഹകകനാടതബ  വബധബതകതബതരയളള
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അപ്പെസ്പീലബകന്മേല് കകേനാടതബ തസ്പീരുമനാനലാം വനതബനകശഷലാം മനാതകമ മറ്റച്ച് നടപടബകേളബകലയച്ച്

കേടകനാന  കേഴബയകേയള.  ഇഗൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച

തചകയ്യണതബല. 

(ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  മുഖദമനബയതട  മറുപടബയബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് ഒനടങലാം സസ്പീകറുതട ഡയസ്സബനച്ച് സമസ്പീപലാം വനനബനച്ച് ബഹളലാം

വച്ചുതകേനാണബരുനതബനനാല്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  തചയറബല്നബനലാം

എഴുകനറ്റുനബല്ക്കുകേയലാം  അകദഹതബതന്റെ  അഭദര്ത്ഥനതയത്തുടര്നച്ച്

സന്വേസനാനങ്ങളബകലയച്ച് തബരബച്ചുകപനാകുകേയലാം തചയ.)

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വശസ്പീ  രകമശച്ച്  തചനബതല,

പബ.  തജേ.  കജേനാസഫച്ച്,  ഒ.  രനാജേകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  തകേ.  മുനസ്പീര്  എനസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശഷലാം  അവരവരുതട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാതടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബനച്ച് പുറത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പ്പെസമയതബനകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയലാം തചയ.)

II ശദ ക്ഷണബകല്

കേലനാലയ വബദദനാര്ത്ഥബകേളതട സലാംഘടനനാ സന്വേനാതനദലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സന്വേരനാജേച്ച്:  കകേന്ദ്രസര്കനാരബതന്റെയലാം  സന്വേകേനാരദ-സന്വേനാശയ
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സനാപനങ്ങളതടയലാം  തതറ്റനായ നടപടബകേള്മൂലലാം കേലനാലയ വബദദനാര്ത്ഥബകേള് കനരബടുന

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനലാം  സലാംഘടനനാസന്വേനാതനദലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനലാം

വബദദനാര്ത്ഥബകേളതട  ജേനനാധബപതദ  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം.  കേദനാമ്പസുകേളബതല  സലാംഘടനനാ  പ്രവര്തനങ്ങളമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച്

തകേനാണ്ടുവരനാനകദശബക്കുന  ബബലബല്  സലാംഘടനനാ  സന്വേനാതനദവുലാം  വബദദനാര്ത്ഥബ

യൂണബയനകേളതട  പ്രവര്തനവുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനകതനാതടനാപ്പെലാം  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബല്  വര്ഗസ്പീയ  സലാംഘടനകേളതട  കേടനകേയറ്റലാം  തചറുക്കുനതബനള്ള

വദവസകേളലാം ഉള്തപ്പെടുത്തുനതബനള്ള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  സലാംസനാനതത കേലനാലയങ്ങളബല് വബദദനാര്ത്ഥബകേളതട

സലാംഘടനനാസന്വേനാതനദലാം  സലാംരക്ഷബകനാനലാം  യൂണബയന  പ്രവര്തനലാം

നബയമവബകധയമനാക്കുനതബനച്ച്   നബയമനബര്മ്മേനാണമുള്തപ്പെതടയള്ള  സനാധദതകേള്

പ്രകയനാജേനതപ്പെടുതനാനലാം  വബദദനാര്ത്ഥബ  രനാഷസ്പീയതതയലാം  സലാംഘടനനാ

പ്രവര്തനതതയലാം  നബകഷധബക്കുന  തതഹകകനാടതബ  വബധബതകതബതര  അപ്പെസ്പീല്

നല്കേനാനലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.    

(രണച്ച് ശദ ക്ഷണബകലുലാം സമനാന സന്വേഭനാവമുള്ളതനായതബനനാല് ബഹുമനാനതപ്പെട്ട

മനബ ഒരുമബചച്ച് മറുപടബ നല്കേബ.)  
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ഉനത വബദദനാഭദനാസവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫലാം ഹജച്ച്  തസ്പീര്ത്ഥനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    തകേ  .    ടബ  .    ജേലസ്പീല്):  തതഹകകനാടതബ  പുറതപ്പെടുവബച

വബധബനദനായതബല് വബദദനാര്ത്ഥബകേളതട അവകേനാശങ്ങതള നബയനബക്കുന നടപടബകേള്

നബര്കദശബക്കുനതണങബലുലാം  രനാഷസ്പീയകമനാ  മകറ്റതതങബലുലാം  വബഷയതബകലനാ

വബകയനാജേബകനാനള്ള അവകേനാശതത നബകഷധബചബട്ടബലനാതതബനനാല് വബദദനാര്ത്ഥബകേളതട

കക്ഷമതബനലാം  പരനാതബകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനലാം  കഫനാറങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

വബദദനാര്ത്ഥബ യൂണബയന പ്രവര്തനതത നബയമവബകധയമനാക്കുനതബനച്ച് കകേനാടതബവബധബ

തടസ്സമനാകേബതലനനാണച്ച്  സര്കനാര്  കേരുതുനതച്ച്.   കേദനാമ്പസ്സുകേളബല്  സലാംഘടനനാ

പ്രവര്തനലാം  നബയമവബകധയമനാക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധബച  ബബല്  സര്കനാര്

തയ്യനാറനാകബവരുന  കേനാരദലാം  കകേനാടതബതയ  അറബയബചബട്ടുണച്ച്.  സലാംഘടനനാപ്രവര്തനലാം

ദുര്ബലമനായ കേദനാമ്പസുകേളബല് വര്ഗസ്പീയ സലാംഘടനകേളതട കേടനകേയറ്റലാം തടയനതബനച്ച്

നബയമനാനസൃതമുള്ള  വബദദനാര്ത്ഥബസലാംഘടനകേളതട  പ്രവര്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാകകണതുണച്ച്.  കകേനാടതബവബധബയതട  പശനാതലതബല്  ആവശദമനായ

നബയകമനാപകദശലാം  കതടബ  വബദദനാര്ത്ഥബകേളതട  ജേനനാധബപതദനാവകേനാശങ്ങള്

സലാംരക്ഷബകനാനള്ള നടപടബകേള് സര്കനാര് സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. 
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III സബ്മബഷന 

(1) കദവനന്ദയതട മരണലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  തചനബതല):  തകേനാലലാം  ജേബലയബതല

കദവനന്ദയതട ദുരൂഹമരണലാം സലാംബന്ധബചച്ച് ഉനതതല അകനന്വേഷണലാം നടതണലാം.

 മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  തകേനാലലാം  ജേബലയബല്  പ്രദസ്പീപച്ച്-ധനദ

ദമ്പതബകേളതട മകേള് കദവനന്ദതയ കേനാണനാതനായകപ്പെനാള്തതന കേണനല്ലൂര് കപനാലസ്പീസച്ച്

കസഷനബല്  കകേസച്ച്  രജേബസര്  തചയ്യുകേയലാം  വബവബധ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസഷനകേളബകലയച്ച്

ജേനാഗ്രതനാസകന്ദശലാം  അയയ്ക്കുകേയലാം  ടനാകേച്ച്  കചല്ഡബല്  വബവരലാം  നല്കുകേയലാം

സമൂഹമനാധദമങ്ങളബല്  കുട്ടബയതട  വബവരങ്ങള്  പ്രചരബപ്പെബക്കുകേയലാം  13  അലാംഗ

അകനന്വേഷണസലാംഘലാം  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  വബവബധ  യൂണബറ്റുകേളബതല  ഉകദദനാഗസതര

ഉള്തപ്പെടുതബ  തതരചബല്  നടത്തുകേയലാം  പരബസരതത  സബ.സബ.ടബ.വബ.  ദൃശദങ്ങള്

പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  തചയ.  കുഞബതന  ജേസ്പീവകനനാതട  കേതണതനാനള്ള  ശമങ്ങള്

നടതബതയങബലുലാം  വസ്പീടബനച്ച്  സമസ്പീപതത  പുഴയബല്നബനച്ച്  കുട്ടബയതട  മൃതകദഹലാം

കേതണത്തുകേയനാണുണനായതച്ച്.  കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടതബല്  മുങ്ങബമരണതമനനാണച്ച്  പ്രനാഥമബകേ

നബഗമനലാം.  കുട്ടബ  ഏതതങബലുലാം  തരതബല്  പസ്പീഡബപ്പെബകതപ്പെട്ടബട്ടുകണനാതയനറബയനാന

ശനാസസ്പീയ തതളബവുകേള് കശഖരബചച്ച്  പരബകശനാധനകേള്കച്ച് അയചബട്ടുണച്ച്;  അകനന്വേഷണലാം

തുടരുകേയനാണച്ച്.  ഒറ്റതപ്പെട്ട  നബലയബല്  കുട്ടബകേതള  കേണനാല്  ശദബകണതമനച്ച്
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കപനാലസ്പീസബനച്ച്  നബര്കദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ഇതരതബലുള്ള

അപകേടങ്ങളണനാകേനാതബരബകനാന ജേനാഗ്രതയണനാകേണലാം. 

(2) കകേനാട്ടയലാം തടകച്ച്റ്റയബല്സബതന്റെ പ്രവര്തനലാം

ശസ്പീ  .    കമനാനസച്ച്  കജേനാസഫച്ച്:  കകേനാട്ടയലാം  തടകച്ച്റ്റയബല്സബതന്റെ  പ്രവര്തനലാം

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനലാം  ജേസ്പീവനകനാരുതട  കുടബശബകേ  ശമ്പളലാം  നല്കുനതബനലാം

കവദദ്യുതബ  കേണക്ഷന  പുനനഃസനാപബക്കുനതബനലാം  സ്കൂള്  കുട്ടബകേള്കച്ച്  കകേതറബ

യൂണബകഫനാറലാം നല്കുനതബനലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജേനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജേയരനാജേന):  സനാമ്പതബകേ  പ്രതബസന്ധബകബടയബലുലാം  കകേനാട്ടയലാം  തടകച്ച്റ്റയബല്സബതന്റെ

പ്രവര്തനതബനച്ച് 8 കകേനാടബ രൂപ സര്കനാര് അനവദബച്ചു.  ഒരു വബഭനാഗലാം ജേസ്പീവനകനാര്

രനാതബ  ഷബഫബല്  കജേനാലബ  തചയ്യനാന  സനദരനാകേനാതതുലാം  കവദദ്യുതബ  വബകച്ഛേദബചതുലാം

മബലബതന്റെ  പ്രവര്തനലാം  പൂര്ണമനായലാം  നബലയനാനബടയനാകബ.  ഇഗൗ  സനാമ്പതബകേവര്ഷലാം

മബല്  നവസ്പീകേരണതബനനായബ  ഭരണനാനമതബ  നല്കേബയ  700  ലക്ഷലാം  രൂപ

അടബയന്തരമനായബ ലഭദമനാക്കുനതബനലാം മബല് തുറനപ്രവര്തബപ്പെബക്കുനതബനലാം കവദദ്യുതബ

കേണക്ഷന  പുനനഃസനാപബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  കുട്ടബകേള്കച്ച്

കകേതറബ  യൂണബകഫനാറലാം  നല്കുനതബനള്ള  തുകേ  വദവസനായ  വകുപ്പെബല്

ലഭദമനായബട്ടുണച്ച്.  തതനാഴബലനാളബകേളതട  ശമ്പള  കുടബശബകേ  രണച്ച്  ദബവസതബനകേലാം
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തകേനാടുത്തുതസ്പീര്കനാന കേഴബയതമനച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.

(3) മനാത്തൂര്  -  പബരനായബരബ  -  കകേനാട്ടനായബ കുടബതവള്ള പദതബ

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  മനാത്തൂര്-പബരനായബരബ-കകേനാട്ടനായബ  കുടബതവള്ള  പദതബ

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ജേലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    തകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  പനാലകനാടച്ച്  ജേബലയബതല

മനാത്തൂര്-പബരനായബരബ-കകേനാട്ടനായബ പഞനായത്തുകേള്കനായബ കേണനാടബപ്പുഴ  കസനാതസ്സനായള്ള

സമഗ്ര  കുടബതവള്ള  പദതബകച്ച്  വബശദമനായ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

തയ്യനാറനാകബതയങബലുലാം  ഫണബതന്റെ  ലഭദതക്കുറവുമൂലലാം  നടപ്പെബലനാകനാന  സനാധബചബല.

മൂതനാനതറ  ഉനതതല  ജേലസലാംഭരണബയബല്നബനലാം  പ്രകതദകേ  തതപപ്പെച്ച്  തതലന

സനാപബചച്ച് ജേലവബതരണലാം നടത്തുനതബനച്ച്  ശുദസ്പീകേരണശനാലയലാം ടനാങലാം നബര്മ്മേബക്കുന

പദതബ  കസറ്റച്ച്  പനാനബലുലാം  വബതരണശലാംഖല  ശകബതപ്പെടുത്തുന  പ്രവൃതബകേള്

ജേല്ജേസ്പീവന മബഷനബലുലാം ഉള്തപ്പെടുതബ  നടപ്പെബലനാകനാന ശമബക്കുനതനാണച്ച്.   

(4)   ഭൂമബ പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .   എസച്ച്  .   രനാകജേന്ദ്രന: ഇടുകബ ജേബലയബതല ഭൂമബപ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):   ഇഗൗ

പ്രശ്നവുമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ട  വബവബധ  കകേസുകേള്  കഹകകനാടതബയതടയലാം  നനാഷണല്
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ഗ്രസ്പീന  ടബബന്യൂണലബതന്റെയലാം  സജേസ്പീവ  പരബഗണനയബലനാണച്ച്.  വബജേബലനസച്ച്  വകുപ്പെച്ച്

ഡയറകറുതട ശബപനാര്ശപ്രകേനാരലാം കദവബകുളലാം തനാലൂകബതല പള്ളബവനാസല് വബകലജേബല്

പട്ടയവദവസകേള്  ലലാംഘബചച്ച്  നബര്മ്മേബച  മൂനച്ച്  ബഹുനബല  തകേട്ടബടങ്ങള്

സബതബതചയ്യുന ഭൂമബയതട തണകപ്പെരച്ച് റദ്ദുതചയച്ച് ഭൂമബ ഏതറ്റടുക്കുനതബനച്ച് ഇടുകബ ജേബലനാ

കേളകര്  ഉതരവച്ച്  പുറതപ്പെടുവബചബട്ടുണച്ച്.  ഇഗൗ  വബഷയതബകന്മേലുള്ള  കകേനാടതബ

ഉതരവുകേളലാം  ഇടുകബ  ജേബലയബതല  ജേനങ്ങളതട  ആശങകേളലാം  പരബഗണബചച്ച്

ഇകനാരദതബല് സന്വേസ്പീകേരബകനാവുന നടപടബകേള് സലാംബന്ധബചച്ച്  അഡന്വേകകറ്റച്ച്  ജേനറല്,

ബന്ധതപ്പെട്ട  വകുപ്പുകദദനാഗസര്  എനബവരുമനായബ  ചര്ചതചയച്ച്  തസ്പീരുമനാനലാം

കകേതകനാളളനതനാണച്ച്.

(5)  ഡബ  .   ബനാബുകപനാളബനച്ച്  സനാരകേലാം

ശസ്പീ  .   എല്കദനാസച്ച് പബ  .   കുനപ്പെബള്ളബല്: കുറുപ്പുലാംപടബയബല് കഡനാ.  ബനാബുകപനാളബനച്ച്

സനാരകേലാം പണബയനതബനലാം പൂര്ണകേനായ പ്രതബമ സനാപബക്കുനതബനലാം തഎ.എ.എസച്ച്.

അകനാഡമബ സനാപബക്കുനതബനലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

കുറുപ്പുലാംപടബയബല്  ആധുനബകേ  നബലവനാരതബലുള്ള  കഷനാപ്പെബലാംഗച്ച്  കകേനാലാംപകലാം  മബനബ

ടഗൗണ്ഹനാളമുള്തപ്പെതടയള്ള  നബര്മ്മേനാണതബനനായബ  ഒരു  കകേനാടബ  രൂപ  അടങലബല്

പ്രനാരലാംഭ  നടപടബകേളലാം  മൂനകകേനാടബകയനാളലാം  രൂപയതട  നബര്മ്മേനാണതചലവബനച്ച്  കലനാണ്
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ലഭദമനാക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേളലാം  പഞനായതച്ച്  ആരലാംഭബച  സനാഹചരദതബല്

പഞനായതബതന്റെ  15  തസന്റെച്ച്  സലലാം  സനാരകേവുലാം  പൂര്ണകേനായ  പ്രതബമയലാം

പണബയനതബനലാം  ഐ.എ.എസച്ച്.  അകനാഡമബ  സനാപബക്കുനതബനലാം  ലഭദമനാകനാന

കേഴബയനാത അവസയനാണച്ച് നബലവബലുള്ളതച്ച്. 

(6) കേനബകമല് കുടബതവള്ള പദതബ

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജേഷച്ച്:  മനാകവലബകര  നബകയനാജേകേമണ്ഡലതബതല  തഴകര

ഗ്രനാമപഞനായതബതല  കേനബകമല്  കുടബതവള്ള  പദതബ  അടബയന്തരമനായബ

ആരലാംഭബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    തകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  തഴകര ഗ്രനാമപഞനായതബതല

കേനബകമല്  കുടബതവള്ള  പദതബകച്ച്  വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലനായബ  ഗ്രനാമപഞനായതച്ച്

66,99,500/-  രൂപ  കകേരള  വനാട്ടര്  അകതനാറബറ്റബയബല്  നബകക്ഷപബചബട്ടുണച്ച്.  കേബണര്,

ഉനതതല  ജേലസലാംഭരണബ  എനബവ   സനാപബക്കുനതബനനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം

എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്  കകേനാകളജേച്ച്  മണച്ച്  പരബകശനാധന  നടതബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലഭദമനാകബയതബതന്റെയടബസനാനതബല്  ഡബകസനലാം  എസബകമറ്റുലാം

തയ്യനാറനാകബവരബകേയനാണച്ച്.  2020  ഏപ്രബല്  മനാസകതനാടുകൂടബ  തടണര്  ക്ഷണബകനാന

കേഴബയനതനാണച്ച്. 
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(7) കറനാഡച്ച് പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    തകേ  .    സബ  .    കജേനാസഫച്ച്:  തവള്ളനാടച്ച്  -  കേരുവഞനാല്  കറനാഡച്ച്

പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

തപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന):

തവള്ളനാടച്ച്-കേരുവഞനാല്  കറനാഡച്ച്  പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  തടണര്  ക്ഷണബതചങബലുലാം

സലലാം  ലഭദമനാകേനാതതബനനാല്  കേനാലതനാമസമുണനായബ.  ഊരനാളങല്  കലബര്

കകേനാണ്ടനാകച്ച് കകേനാ-ഓപ്പെകററ്റസ്പീവച്ച് തസനാകസറ്റബ പുതബയ തടണര് തുകേകയകനാള് കൂടുതല്

തുകേ  ആവശദതപ്പെട്ടബട്ടുതണനനാണച്ച്  ചസ്പീഫച്ച്  എഞബനസ്പീയറുതട  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്.  തടണര്

തുകേതയകനാള് പതച്ച് ശതമനാനതബല് കൂടുതല് തചലവച്ച്  വനനാല്  ഗവണ്തമന്റെനാണച്ച്

വഹബകകണതതനള്ളതബനനാല്  പരബകശനാധബചച്ച്  അനകൂല  നബലപനാടച്ച്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. 

(8) വബകദശരനാജേദങ്ങളബല് കുടുങ്ങബകബടക്കുന മതദതതനാഴബലനാളബകേതള
തബരബതകേതയതബകല്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനതസന്റെച്ച്:  തകേനാകറനാണ  പടര്നപബടബച  ഇറനാന  ഉള്തപ്പെതടയള്ള

വബകദശരനാജേദങ്ങളബല്  കുടുങ്ങബകബടക്കുന  കകേരളതബല്നബനള്ള

മതദതതനാഴബലനാളബകേതള തബരബതകേതയതബകനാന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 
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മതദബന്ധനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ തജേ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): ഇറനാനബല് തകേനാകറനാണ  പടര്നപബടബച

സനാഹചരദതബല്  അവബതട  അകേതപ്പെട്ട  മതദതതനാഴബലനാളബകേതള

നനാട്ടബതലതബക്കുനതബനനായബ മുഖദമനബ കകേന്ദ്ര സര്കനാരബനച്ച്  കേതയയ്ക്കുകേയലാം മതറ്റലനാ

കമഖലകേളബലുമുളള  പ്രവനാസബകേതള  നനാട്ടബതലതബക്കുനതബനനായബ  കനനാര്ക  വകുപ്പെച്ച്

ബന്ധതപ്പെട്ട  അധബകൃതരുതട   സഹനായലാം  കതടുകേയലാം  ഭൂരബഭനാഗലാം  പ്രവനാസബകേതളയലാം

നനാട്ടബതലതബകനാന  സനാധബക്കുകേയലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.  വബകദശരനാജേദങ്ങളബല്  അകേതപ്പെട്ട

ഇന്തദനാകനാര്കച്ച്  തകേനാകറനാണബനാധ  സബരസ്പീകേരബചബട്ടബലനാത  സനാഹചരദതബല്

അവരുതട  സുരക്ഷബതതന്വേലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനലാം  ആവശദമനായ  ഭക്ഷണലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.    

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബതല  മൂനനാമതത  ഇനലാം  അനസരബച്ചുളള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു. 

V ധനകേനാരദലാം

2020-2021   സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുളള ബജേറ്റബതല ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളബകന്മേലുളള

ചര്ചയലാം കവനാതട്ടടുപ്പുലാം

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജേയന  ): തനാതഴപ്പെറയന  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്
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അനവദബകണതമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമ്പര് II   -   സലാംസനാന ഭരണതലവന്മേനാര്, 

മനബമനാര്, ആസനാന ഉകദദനാഗസന്മേനാര്   

(711,19,45,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമ്പര് III  - നസ്പീതബനദനായ നബര്വഹണലാം   

(810,42,95,000  രൂപ)

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജേനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജേയരനാജേന  ): പ്രകമയതത പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  തഎസകേച്ച്  ):

സലാംസനാന ഭരണതലവന്മേനാര്, മനബമനാര്, ആസനാന ഉകദദനാഗസന്മേനാര് എന  II-ാ

നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയലാം  നസ്പീതബനദനായ  നബര്വഹണലാം  എന  III-ാനമ്പര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയലാം  സലാംബന്ധബച  ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള്ള  പ്രസനാവന

കമശപ്പുറത്തുവയ്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള്  അവതരബപ്പെബച്ചു.

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മേ:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  അനകൂലബക്കുന.  മനാതൃകേനാപരമനായ

ഭരണലാം  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതബനലാം  വബകേസനസൂചബകേയബല്  കകേരളതത  ഒനനാലാം

സനാനതതതബക്കുനതബനലാം സര്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. ആകരനാഗദലാം, വബദദനാഭദനാസലാം,

ദനാരബദദനബര്മ്മേനാജനലാം,  സസ്പീസമതന്വേലാം  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  അഭബമനാനനാര്ഹമനായ
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കനട്ടലാം കകേവരബകനാനലാം കലഫച്ച് പദതബയബലൂതട എലനാവര്ക്കുലാം വസ്പീടച്ച്  എന ലക്ഷദലാം

സനാക്ഷനാത്കേരബകനാനലാം വബവബധ ഭവനപദതബകേള്കച്ച് അടബതറയബടനാനലാം കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനലാം  അതബജേസ്പീവബകനാന  കേഴബയന  വബധതബലുളള  പുനരധബവനാസപദതബകേള്

നടപ്പെനാകനാനലാം  കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  വബവരസനാകങതബകേവബദദനാ  രലാംഗതത

വബകേസകനനാന്മുഖമനായ  പനാതയബതലതബക്കുനതബനലാം  തതനാഴബലവസരങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനമനാണച്ച്  സര്കനാര്  ലക്ഷദമബടുനതച്ച്.  കക്ഷമ-വബകേസന

പദതബകേള്കച്ച് കൂടുതല് തുകേ വകേയബരുത്തുനതബനലാം നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളതട

വബല നബയനബക്കുനതബനലാം കേഴബഞബട്ടുണച്ച്. സലാംസനാനതബതന്റെ സനാമ്പതബകേ വളര്ചനാ

നബരകച്ച്  കദശസ്പീയ  ശരനാശരബതയകനാള്  ഉയര്തനാനലാം  മുഖദമനബയതട  ദുരബതനാശന്വേനാസ

നബധബയബല്നബനലാം ഓഖബ-പ്രളയ ദുരബതനാശന്വേനാസ പ്രവര്തനങ്ങള്കനായബ  2851  കകേനാടബ

രൂപ  നല്കേബയതബനപുറതമ  370000  കപര്കച്ച്  1216  കകേനാടബ  രൂപ  വബതരണലാം

തചയ്യനാനലാം സര്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  എതബര്ക്കുന.

പ്രളയദുരന്തവുമനായബ ബന്ധതപ്പെട്ട നഷ്ടപരബഹനാരലാം പൂര്ണമനായലാം നല്കേനാന സര്കനാരബനച്ച്

സനാധബചബട്ടബല.  സനാമ്പതബകേ  പ്രതബസന്ധബകബടയബലുലാം    കകേനാടബകണകബനച്ച്  രൂപ

സര്കനാര്  ധൂര്തടബക്കുകേയനാണച്ച്.  മലബനാര്  സബമന്റെച്ച്സബതന്റെയലാം  ആകട്ടനാകേനാസച്ച്

ലബമബറ്റഡബതന്റെയലാം  പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബകണലാം.  ശമ്പളവുലാം  സബരനബയമനവുലാം
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ആവശദതപ്പെട്ടച്ച്  അമ്പൂരബ കുനത്തുമല ആദബവനാസബ തസറ്റബല്തമന്റെബതല ഏകേനാദദനാപബകേ

നടത്തുന നബരനാഹനാരസമരതബനച്ച് പരബഹനാരമുണനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  അനകൂലബക്കുന.

കകേന്ദ്രസര്കനാരബതന്റെ  ജേനകദനാഹ  നടപടബകേതള  പ്രതബകരനാധബച്ചുതകേനാണച്ച്

പ്രകേടനപതബകേയബതല  വനാഗനാനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കുന

സര്കനാരബതന  അഭബനന്ദബക്കുന.  സര്കനാര്  നടത്തുന

ജേനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവര്തനങ്ങള്തകതബതരയള്ള  പ്രതബപക്ഷനാകരനാപണലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബസ്പീര്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള എതബര്ക്കുന.  കേഴബഞ

നനാലുവര്ഷകനാലമനായബ  എടുത്തുപറയതക  കനട്ടങ്ങതളനാനലാം  സര്കനാരബതന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനണനായബട്ടബല.  പഗൗരതന്വേ  രജേബസര്  തയ്യനാറനാകനാനള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്

സമസ്പീപനങ്ങളബല്  ജേനങ്ങള്ക്കുള്ള  ആശങ  ദൂരസ്പീകേരബകനാന  സര്കനാര്  ഇടതപടല്

നടതണലാം. 

ശസ്പീമതബ പബ  .    അയബഷനാ കപനാറ്റബ:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള അനകൂലബക്കുന.   കക്ഷമ

പദതബകേള്ക്കുള്ള  തുകേയബല്  തവട്ടബക്കുറവച്ച്  വരുതനാതത  98.8  കകേനാടബ  രൂപ  മബചലാം

കേനാണബചച്ച്  വബകേസനവുലാം  ജേനകക്ഷമവുലാം  ഒരുകപനാതല  സനാദദമനാകനാന  സനാധബച

ബജേറ്റനാണബതച്ച്.  കകേരളതബതന്റെ  സനാമ്പതബകേ  വളര്ചനാനബരകച്ച്  കദശസ്പീയ  വളര്ചനാ
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നബരകബകനകനാള്  മുനബതലതബകനാന  സനാധബചതുലാം  സലാംസനാന  വരുമനാനതബല്

വദവസനായ  കമഖലയതട   13.2  ശതമനാനലാം  സലാംഭനാവന  തചയ്യനാന  സനാധബചതുലാം  ഈ

ഗവണ്തമന്റെബതന്റെ  എടുത്തുപറയതക  കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.  ജേസ്പീവനകനാരുതട

പുനര്വബനദനാസലാം,  തചലവുചുരുകല്,  നബകുതബ  കുടബശബകേ  പബരബകല്,

കക്ഷമനാനകൂലദങ്ങള്  അനര്ഹര്  കകേപ്പെറ്റുനതച്ച്  തടയല്,  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂള്

കമഖലയബതല അനബയനബത നബയമനങ്ങള്കച്ച് കേടബഞനാണബടല് എനസ്പീ നടപടബകേള്

സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  കൃഷബ,  വബദദനാഭദനാസലാം,  ആകരനാഗദലാം,  തപനാതുമരനാമതച്ച്  തുടങ്ങബയ

കമഖലകേളബല്  സ്തുതദര്ഹമനായ  കനട്ടലാം  കകേവരബകനാന  സനാധബചതച്ച്  ശകദയമനാണച്ച്.

സര്കനാര് ജേസ്പീവനകനാരുതട കേനാരദക്ഷമതയലാം പ്രതബബദതയലാം വര്ദബപ്പെബകനാന നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    തജേ  .    കജേനാസഫച്ച്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  എതബര്ക്കുന.  ഇറബകഗഷന,

വനലാം വകുപ്പുകേള് സലാംകയനാജേബചച്ച് വനതബല് തചകച്ച് ഡനാമുകേള്, തടയണകേള്, കുളങ്ങള്,

കവലബകേള് എനബവ നബര്മ്മേബക്കുനതബനലാം ഈറ്റ, മുള, പനാവച്ച്, ആഞബലബ എനബവ കൃഷബ

തചയ്യുനതബനലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജേനാര്ജേച്ച്:  സഭയബല്  സഗൗഹൃദനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  നബലനബര്തനാന

അലാംഗങ്ങള്  സഹകേരബകണലാം.  അലാംഗസ്പീകേനാരങ്ങള്  ലഭബക്കുനവതര  പനാര്ട്ടബ/വദകബ

കഭദതമകനദ  ബഹുമനാനബകനാനളള മരദനാദ കേനാണബകണലാം. 
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ശസ്പീ  .    സബ  .    തകേ  .    നനാണു:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  അനകൂലബക്കുന.

തപനാതുവബദദനാലയങ്ങതള  ശകബതപ്പെടുതബ  കൂടുതല്  കുട്ടബകേതള  ആകേര്ഷബക്കുനതബനലാം

പ്രളയതബല്  തകേര്ന  കറനാഡുകേളതട  കശനാചദനാവസ  പരബഹരബക്കുനതബനലാം

സര്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസച്ച്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  എതബര്ക്കുന.  പബ.എസച്ച്.സബ.

നടതബയ  തകേ.എ.എസച്ച്.  പരസ്പീക്ഷ  റദനാകനാനലാം  പരസ്പീക്ഷയമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ട

കമകകടുകേതളപ്പെറ്റബ ജുഡസ്പീഷദല് അകനന്വേഷണലാം നടതബ പരസ്പീക്ഷ വസ്പീണ്ടുലാം നടതനാനലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം. കകേനാടതബമുറബകേള് ആധുനബകേവല്കരബകനാന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാലസ്പീസച്ച്  ഹഗൗസബലാംഗച്ച്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേനാര്പ്പെകറഷന  ഓഡബറ്റച്ച്  നടതനാതതച്ച്

സലാംബന്ധബചച്ച് പരബകശനാധബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  അനകൂലബക്കുന.  തഗയബല്

തതപപ്പെച്ച്  തതലന,  എല്.എന.ജേബ.  തടര്മബനല്,  തലകശരബ-മനാഹബ  തതബപ്പെനാസച്ച്

തുടങ്ങബയവ യനാഥനാര്ത്ഥദമനാകനാനലാം കദശസ്പീയപനാതകേളതട നവസ്പീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള്

ഉഗൗര്ജബതമനാകനാനലാം സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  കകേനാടതബ തകേട്ടബട നവസ്പീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള്

തന്വേരബതതപ്പെടുതനാനലാം  ജേയബലുകേളതട  റവനന്യൂ  വരുമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബകനാനലാം

കേബഫ്ബബയബലൂതട  50,000  കകേനാടബ  രൂപയതട  വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടപ്പെനാകനാനലാം  കകേരള  ബനാങച്ച്  യനാഥനാര്ത്ഥദമനാകനാനലാം  തതലഫച്ച്  പദതബയബലൂതട
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2,14,144 വസ്പീടുകേള് നബര്മ്മേബകനാനലാം സര്കനാരബനച്ച് കേഴബഞ. 

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജേകഗനാപനാല്: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള എതബര്ക്കുന. രനാജേദപുകരനാഗതബകച്ച്

കവണബ  കയനാജേബച്ചു   പ്രവര്തബകനാന  കേഴബയതക  രസ്പീതബയബല്  സര്കനാരബതന്റെ

പ്രവര്തന തതശലബയബല് മനാറ്റലാം വരുതണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:   ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  അനകൂലബക്കുന.    നസ്പീതബ

ആകയനാഗബതന്റെ  സുസബര  വബകേസന  സൂചബകേയബല്   ഒനനാലാം   സനാനതതതനാന

കേഴബഞതച്ച്  അഭബമനാനനാര്ഹമനാണച്ച്.  ദുരബതനാശന്വേനാസനബധബയബല് നബനള്ള ധനസഹനായലാം

യഥനാസമയലാം  അര്ഹരനായവര്കച്ച്  ലഭദമനാകനാന  സര്കനാരബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

സബ.&എ.ജേബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബതന്റെ  കപരബല്  സര്കനാരബതന  പ്രതബക്കൂട്ടബലനാകനാനള്ള

പ്രതബപക്ഷ ശമലാം ദുരുകദശപരമനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള അനകൂലബക്കുന.  കലഫച്ച്

പദതബ  മുകഖന  രണ്ടുലക്ഷതബലധബകേലാം  വസ്പീടുകേള്  നബര്മ്മേബച്ചു  നല്കേബയ  സര്കനാര്

നടപടബ  ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.   മുടങ്ങബകബടന  തഗയബല്  കപപ്പെച്ച്  കലനടകമുള്ള

വബകേസന  പദതബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം   ആര്ദലാം  പദതബയബലൂതട

ആകരനാഗദകമഖലയബല്  വബപവകേരമനായ  മനാറ്റങ്ങളണനാക്കുനതബനലാം   സര്കനാരബനച്ച്

സനാധബച്ചു.  സര്കനാര്  സ്കൂളകേതള  മബകേച നബലവനാരതബതലതബക്കുനതബനലാം കേബഫ്ബബ

മുകഖന  അമ്പതബനനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയതട  വബകേസന  പദതബകേള്
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നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബച്ചു.  പഗൗരതന്വേനബയമ  കഭദഗതബതകതബതരയള്ള

സര്കനാര് നബലപനാടച്ച്   രനാജേദതബനനാതകേ മനാതൃകേയനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    തകേ  .    വബജേയന:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  അനകൂലബക്കുന.  വബവബധ

കമഖലകേളബല്  കദശസ്പീയ/അന്തര്കദശസ്പീയ  തലതബല്  മബകേച  ബഹുമതബകേള്

സന്വേനായതമനാകനാന സര്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. കക്ഷമതപനഷനകേള് വര്ദബപ്പെബചതുലാം

13  ലക്ഷലാം  വകയനാജേനങ്ങള്കച്ച്  പുതബയതനായബ  തപനഷന  തകേനാടുകനാന  സനാധബചതുലാം

തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങള്കച്ച്  ധനസഹനായലാം  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  രണരലക്ഷലാം

വസ്പീടുകേള്ക്കുകൂടബ കുടബതവളള കേണക്ഷന നല്കേബയതുലാം പ്രവനാസബ കക്ഷമനബധബ അലാംഗതന്വേലാം

വര്ദബപ്പെബചതുലാം  എടുത്തുപറയതക കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.  തചറുകേബട  കമഖലയബല് കൂടുതല്

പുതബയ  സനാപനങ്ങള്  ആരലാംഭബകനാനലാം  മനാന്ദദതത  അതബജേസ്പീവബകനാനലാം

നനാണദവബളകേളതട  വബലതകേര്ച  മറബകേടകനാനലാം  സര്കനാരബനച്ച്  കേഴബഞ.  കലഫച്ച്

മബഷനബലൂതട  എലനാവര്ക്കുലാം  വസ്പീടച്ച്  എന  സന്വേപലാം  യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കുകേയനാണച്ച്

സര്കനാരബതന്റെ ലക്ഷദലാം.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള  എതബര്ക്കുന.   ഇ-ഫയലബലാംഗച്ച്

സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബനനായബ  കകേനാടബകണകബനച്ച്  രൂപ  തചലവഴബചബട്ടുലാം  44%

ഫയലുകേള് മനാതമനാണച്ച് തസ്പീര്പ്പെനാകനാന സനാധബചതച്ച്.  വഖഫച്ച് കബനാര്ഡബതന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള

നബയമനങ്ങള് പബ.എസച്ച്.സബ.-കച്ച് വബടനാന ഓര്ഡബനനസച്ച് തകേനാണ്ടുവരണലാം.  
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ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    വബ  .    രനാകജേഷച്ച്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള അനകൂലബക്കുന.  സനാമ്പതബകേ

പ്രതബസന്ധബകബടയബലുലാം  അടബസനാന  സഗൗകേരദവബകേസനതബനലാം

കക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുലാം  ഉഗൗനല്  നല്കേബ  മനാതൃകേനാ   പ്രവര്തനങ്ങളമനായബ

മുകനനാട്ടുകപനാകുന  സര്കനാരബതന  അഭബനന്ദബക്കുന.  കനാസച്ച് മുറബകേള്  തതഹതടകേച്ച്

ആകബമനാറ്റബയതുലാം അദദയനവര്ഷലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനമുനപുതതന പനാഠപുസകേങ്ങള്

വബതരണലാം  തചയ്യനാന  കേഴബഞതുലാം  അര്ഹരനായ  എലനാവര്ക്കുലാം  കക്ഷമതപനഷനകേള്

നല്കേബയതുലാം  സര്കനാരബതന്റെ  സനാമൂഹദ  പ്രതബബദത  വദകമനാക്കുനതനാണച്ച്.

സമയബന്ധബതമനായ  ഇടതപടലബലൂതട  തകേനാകറനാണ  തതവറസച്ച്  ബനാധ

പ്രതബകരനാധബകനാനനായതച്ച് സര്കനാരബതന്റെ കനട്ടമനാണച്ച്.  

   പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  തചനബതല  ):  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേതള

എതബര്ക്കുന.  ധൂര് ത്തുലാം അഴബമതബയലാം സന്വേജേനപക്ഷപനാതവുമനാണച്ച് ഈ സര്കനാരബതന്റെ

മുഖമുദ.  തപനാതുഭരണ  വകുപ്പെച്ച്  തസ്പീര്ത്തുലാം  പരനാജേയമനാണച്ച്.   സതദസന്ധരനായ

ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദദനാഗസര്കച്ച്  കകേരളതബല്  പ്രവര്തബകനാനള്ള

സന്വേനാതനദമബലനാത സനാഹചരദമനാണുള്ളതച്ച്.  റസ്പീബബല്ഡച്ച് കകേരള പദതബകച്ച് ബജേറ്റബല്

വകേയബരുതബയ തുകേ തചലവഴബകനാകനനാ കേബഫ്ബബയബല് പ്രഖദനാപബക്കുന പദതബകേള്

പ്രനാവര്തബകേമനാകനാകനനാ സനാധബചബട്ടബല. 
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന):  തതലഫച്ച് പദതബയബലൂതട  214262

വസ്പീടുകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കകേരള  പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പദതബകനായബ

കലനാകേബനാങബല്നബനലാം ആദദഗഡുവനായബ 1750 കകേനാടബ രൂപ അനവദബക്കുകേയലാം രണനാലാം

ഗഡു  ലഭദമനാക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുകേയമനാണച്ച്.  കൃഷബ,

മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  മതദബന്ധനലാം,  ഉപജേസ്പീവനതതനാഴബലുകേള്,  കറനാഡച്ച്,  ജേലവബതരണലാം

എനസ്പീ കമഖലകേളബലനായബ സമര്പ്പെബകതപ്പെട്ട പദതബകേള്  നബര്വഹണഘട്ടതബലനാണച്ച്.

സലാംസനാനതബതന്റെ  പദതബ  തചലവച്ച്  മുനവര്ഷങ്ങകളകനാള്  തമചതപ്പെടുതനാനലാം

തപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  ലനാഭതബലനാകനാനലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ജേയബലുകേളബല്  വസ്പീഡബകയനാ  കകേനാണ്ഫറനസച്ച്  മുകഖന  കകേനാടതബ  നടപടബകേള്

നടത്തുനതബനച്ച്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബചബട്ടുണച്ച്.  27  ഗ്രനാമ  നസ്പീതബനദനായനാലയങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  എലാം.എല്.എ.-മനാരുതട  കകേസുകേള്  തതകേകേനാരദലാം  തചയ്യുനതബനനായബ

എറണനാകുളതച്ച്  പുതബയ  കകേനാടതബയലാം  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  മുനസബഫച്ച്  മജേബകസ്ട്രേട്ടച്ച്

കകേനാടതബയലാം സനാപബക്കുകേയലാം സകബനാര്ഡബകനറ്റച്ച് ജുഡസ്പീഷദറബയബല്  478  തസബകേകേള്

അനവദബക്കുകേയലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.  2020  ജേനവരബ  31  വതര  127595  കപര്കച്ച്

പബ.എസച്ച്.സബ.  നബയമനശബപനാര്ശ നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   679  പദതബകേള്കച്ച്  കേബഫ്ബബ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകേയലാം  347  പദതബകേള്  തടണര്  തചയ്യുകേയലാം  43  പദതബകേള്

കേമ്മേസ്പീഷന  തചയ്യുകേയലാം  4773.69  കകേനാടബ  രൂപ  തചവലവഴബക്കുകേയലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.
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ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല് മുകനറനാനലാം സനാമൂഹബകേ സുരക്ഷനാ തപനഷന

വര്ദബപ്പെബകനാനലാം  കകേരളനാ  ബനാങച്ച്  രൂപസ്പീകേരബകനാനലാം  തസകകട്ടറബയറ്റബല്  48

ശതമനാനകതനാളലാം  ഫയലുകേള്  തസ്പീര്പ്പെനാകനാനലാം  മുനനാക  സമുദനായങ്ങളബല്

സനാമ്പതബകേമനായബ  പബനനാകലാം  നബല്ക്കുനവര്കച്ച്  സലാംവരണലാം  നടപ്പെനാകനാനലാം

സര്കനാരബനച്ച്  സനാധബച്ചു.  സുതനാരദവുലാം  സമയബന്ധബതവുമനായബ  പ്രളയദുരബതനാശന്വേനാസ

സഹനായലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  കലനാകേ  കകേരളസഭയമനായബ  സഹകേരബകനാന പ്രതബപക്ഷലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം.  സലാംസനാനതച്ച്  പഗൗരതന്വേ  കഭദഗതബ  നബയമലാം  നടപ്പെനാകനാന

ഉകദശബക്കുനബല.  കദശസ്പീയ  ജേനസലാംഖദ  രജേബസര്  തയ്യനാറനാക്കുനതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ

എനന്യൂമകറഷന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനള്ള  യനാതതനാരു  നടപടബയലാം

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടബല.   തസനസസുമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ട  പ്രവര്തനങ്ങതള  സലാംബന്ധബചച്ച്

രനാഷസ്പീയ  പനാര്ട്ടബകേളമനായബ  ചര്ച  തചയച്ച്  വദകത  വരുത്തുനതനാണച്ച്.   നസ്പീതബ

ആകയനാഗബതന്റെ  സുസബര  വബകേസന  സൂചബകേയബല്  തുടര്ചയനായബ  രണനാലാംവര്ഷവുലാം

കകേരളലാം  ഒനനാലാം  സനാനതനാണച്ച്.   ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്  പനാസ്സനാകബതരണതമനച്ച്

അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.   
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സലാംസനാന ഭരണതലവന്മേനാര്,  മനബമനാര്,  ആസനാന ഉകദദനാഗസന്മേനാര്  എന

II-ാ  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  നസ്പീതബനദനായ  നബര്വഹണലാം  എന   III-ാ  നമ്പര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  37-തനതബതര  78  കവനാട്ടുകേകളനാതട  സഭ  പനാസ്സനാക്കുകേയലാം  ഗ്രനാന്റെച്ച്

അനവദബക്കുകേയലാം തചയ.  

(സഭ കവകുകനരലാം 4.23-നച്ച് പബരബഞ.)


